
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รายช่ือผูผานการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ "Graduate School Mini-Conference 2018" (คร้ังที่ ๒)

___________________________

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและหนวยงานเจาภาพรวมภายนอก

รวมกันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini-Conference 2018" ขึ้น ในวันที่

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

ตลอดจนการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน นั้น 

                    บัดน้ี คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยไดดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกผลงาน วิจัยวิจัย

เปนท่ีเรียบรอยแลว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือก

ใหนําเสนอผลงานวิจัย (เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒) ดังนี้            

          ดานสาขาวิชาการศึกษา

๑.      นางรัชฎาภรณ ทิพยกาญจนรัตน

๒.      นางสาวฤทัยรัตน เวียงจันดา

          ดานสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร

               ๑.      นายไพบูลย ภักดีพินิจ

๒.      นายนวธันย ธวัชวงศเดชากุล

๓.      นายณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย

           ดานสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๑.      นางสาวอารีวัลย บุญยัง

๒.      นายไอยเรศ งามแฉลม

๓.      นายสันติภาพ สีเผือก

๔.      นางสาวรัญชิดา เพียรชนะ

๕.      นายวีรพงษ ตามกลาง

๖.      นางสาวสุดารัตน ธานี

๗.      นางสาวสายสุนีย ผาสุกคีรี

๘.      นายปฏิพัทธ พิมุขทวีสิทธิ์

๙.      นางสาวปริศนา วงษแดง

 ๑๐. นายศิรณวิชญ คชมะเริง

 ๑๑. นางสาวนํ้าหวาน ดาราวรรณ

 ๑๒. นายอรรถพล ฉิมพูลสุข

 ๑๓. นางสาววิรงรอง คงมณีเงิน



 ๑๔. นางสาวกณิษา แปดดานจาก

 ๑๕. นางสาวสุปรียวรรณ นอยปุก

 ๑๖. นายสุภชัย แกวสีแดง

 ๑๗. นายศรายุทธ รัตนภูมิ

 ๑๘. นางสาวปรียา ยิ้มหยอก

 ๑๙. พระมหาสุริยา ดวงติลี

 ๒๐. นายเอกราช รักเมือง

 ๒๑. นางสาวกฤติกา ผลเกิด

 ๒๒. นางเปรมวดี ณ นครพนม

 ๒๓. นายวิเชียร หรรษานิมิตกุล

 ๒๔. พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ

           ดานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑.   รอยตํารวจเอกวงศยศ เกิดศร ี   

๒.      นางสาววารุณี สายทอง

๓.      นายหัสรัตน ฉัตรวงศทิวา

๔.      นายกณิก เฉลิมพักตร

๕.      นายวุฒิชัย สุชรจิต

๖.      นางสาวศรีนํ้าเพชร กิจสุวรรณ

๗.      สิบตํารวจตรีหญิงฐิติมา ชุมเช้ือ

๘.      นางอิสราพร นรินทร

๙.      นางสาวธีรสมร หนูมา

 ๑๐. นางสาวอัจฉรา คํายา

 ๑๑. นางสาวรุจิราภรณ ยุกตานนท

 ๑๒. นางสาวปารณัท วิทยรุงโรจน

 ๑๓. นายวุฒิกร มะลิคง

 ๑๔. นางสาวณิชดาภา ทิพรังศรี

 ๑๕. นายพิภพ พลอาสา

 ๑๖.  นายมังครัช ทองภูธรณ

 ๑๗. นายพุฒิพงศ พุทธวงศ

 ๑๘. นางสาวชาคียา บุญยรัตน

 ๑๙. รอยตํารวจโทนพพร เศรษฐีสมบัติ

 ๒๐. นางสาวนพวรรณ บานชื่น

 ๒๑. นางสาวดารณี เลยะกุล

 ๒๒. นางสาวอริสา หมอบอก

 ๒๓. นายอารีย จิวรรักษ

 ๒๔. นางสาวเชาวดี สิทธิพิทักษ

 ๒๕. นางสาวเกียรติสุดา เช้ือสุพรร

 ๒๖. นายชินะวัฒน อํานวยพล

 ๒๗. นางสาวเบญจพร ถูกดี

 ๒๘. นางสาวชิดชนก โสภะบุญ



 ๒๙. นางสาวไอลดา สําลวน

 ๓๐. นายเอกชัย ปรักกมะกุล

 ๓๑. นางสาวไพจิตรา ถาวร

 ๓๒. นายสมชาติ เกตุพันธ

 ๓๓. นางสาวเสาวลักษณ แกนทองแด

 ๓๔. นายนรากร ทองนิติธรกุล

 ๓๕. นายอภิสิทธิ์ บุญทรง

 ๓๖. นางสาวสุพัตราพร คุมทรัพย

 ๓๗. นายทศวัฏฏ วิเศษสัมมาพันธ

 

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

  (ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธิ์)
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